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INT 2001: Internasjonal politisk økonomi  - Inn.no   Vår 2017 
 
Foreløpige arbeidsspørsmål i forbindelse med skriftlig eksamen vår 2017    oga/- 23/5/2017 
 
 

1. Korte spørsmål / hva-hvem er? / hva menes med / definér:  
Økonomisk integrasjon, komparative fortrinn, absolutte fortrinn, alternativkostnader, interne og eksterne 
stordriftsfordeler, normal fortjeneste, grunnrente, faktorprisutjamningsteorien, Thomas Malthus, David Ricardo, Adam 
Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, Heckscher–Ohlin modellen, velferdsstat, samfunnsøkonomisk overskudd, 
produksjonsmulighetskurven, WTO, IMF, ESB, Norges Bank, Tobin skatt, SDR, Verdensbanken, OECD, COMECON, 
OPEC, IEA, PTA, tolleskalering, bytteforhold, Forhandlerens dilemma, kjøpekraftsparitetsteorien, optimale 
valutaområder, ekstraktive og inklusive institusjoner. 
  

2. Hva er sammenhengen mellom samfunnsøkonomi, statsvitenskap og internasjonal politisk økonomi? Hva er 
geopolitikk?  

 
3. Drøft ulike årsaker til komparative fortrinn og virkninger av om et land utnytter disse som grunnlag for spesialisering i 

internasjonal handel. Hvilke andre grunner kan det være for spesialisering?  
 

4. Drøft hvorfor internasjonal handel og økonomisk integrasjon lønner seg for alle deltakere på landnivå, men kan 
representere interessekonflikter innen land. Hvilke mekanismer påvirker graden av forskjeller og ulikhet i inntekt som 
frihandelen fører til. Hvordan vil fri bevegelse av produksjonsfaktorer (arbeid og/eller kapital) kunne svekke/styrke 
omfordelingsvirkningene. 
 

5. Internasjonal økonomisk integrasjon regnes oftest som fredsskapende (jfr. f.eks. begrunnelsen for opprettelsen av 
EF/EU). Diskutér hvordan økonomiske omfordelingsvirkninger som følger med internasjonal frihandel kan gi 
omfordeling også av politisk innflytelse. Hvilke typer konflikter kan oppstå i eller mellom land som blir gjensidig 
økonomisk avhengige (interdependente)? Bruk gjerne eksempler for å illustrere poenger. 
 

6. Drøft argumenter mot frihandel og begrepet optimal grad av internasjonal økonomisk integrasjon.   
 

7. Diskutér virkninger av en tollsats.  
 

8. Diskutér substitutter til importtoll som virkemiddel til å beskytte hjemmeproduserende næringer, og på hvilke måter 
nasjonal økonomisk virksomhet kan beskyttes etter at en frihandelsavtale er inngått.  
 

9. Diskutér internasjonale økonomiske integrasjonsnivåer mellom autarki og føderasjon og sammenhengen mellom dem. 
Hvordan er politisk integrasjon en følge av den økonomiske integrasjonen? Når er politisk integrasjon nødvendig for å 
fremme økonomisk integrasjon, og når er den avhengig av økonomisk integrasjon for å være potent? Bruk gjerne 
eksempler for å illustrere poenger. 
 

10. Diskutér rollefordelingene til globale økonomiske institusjoner som WTO og IMF på den ene siden, og nasjonalstater 
(som Norge) og regionale preferansehandelsorganisasjoner (PTAs som EFTA, NAFTA og EU) på den andre.  
 

11. Diskutér spenningen i EU som et henholdsvis mellomstatlig og nyfunksjonalistisk system. Hvilke alternativer finnes for 
differensiert integrasjon i EU.  
 

12. Drøft hovedtrekk i EØS-avtalen og EUs demokratiske underskudd. 
 

13. Diskutér hvordan kursen på et lands valuta (f.eks. norske kroner) bestemmes a) fra dag til dag og b) på lengre sikt. 
Hvordan kan en sentralbank (f.eks. Norges Bank) påvirke kursen på landets valuta (f.eks. NOK)?  
 

14. Diskutér årsaker til euro-krisen og alternative scenarier for dens framtidige rolle som fellesvaluta for (noen/alle) EU-
land. Hva vil de ulike scenariene avhenge av?  
 

15. Diskutér alternative økonomiske strategier (innadvendt, utadvendt, strategisk) for hvordan utviklingsland kan vokse 
økonomisk. Hvilke hindrer ser du som de viktigste mot at de fattigste landene kan få bedre økonomisk vekst? 
Hvordan fungerer aktører og det internasjonale økonomiske systemet for fattige land? 

 
16. Drøft hvordan den internasjonale økonomien kan forstås ut fra henholdsvis liberale, realistiske og strukturalistiske 

teoretiske perspektiver. Hva menes med begrepene europeisering og internasjonalisering?  
 

17. Drøft sammenhengen mellom internasjonal handel, økonomisk vekst, globale energi – og miljøutfordringer. Hvilke 
utfordringer gir internasjonal økonomisk integrasjon for velferdsstater?  

 
18. Diskutér hvordan internasjonale priser former nasjonale priser (på produkter og produksjonsfaktorer) i en internasjonal 

markedsøkonomi. Hvorfor er ikke en nasjonal planøkonomi (nasjonalt fastsatte priser) forenlig med full deltakelse i et 
liberalt internasjonalt økonomisk system?  

 
19. Drøft bakgrunnen for og utviklingen av konkurrerende internasjonale økonomiske regimer etter den annen 

verdenskrig. Har vi nådd «the end of history» (Francis Fukuyama)?  
 


